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W noc wigilijną na palecie nieba
świecą wszystkie gwiazdy

Wigilia to nie czas smaku potraw 
to czas gdy rodzina zasiądzie
przy wspólnym stole

Chwila zadumy przy blasku świec
i radosnych kolęd
to czas pojednań i wybaczeń

***

Magię świąt z dziecięcych lat
śnię po nocach

Powraca zapach świerkowej choinki
wspólnie ubieranej w kolorowe aniołki
z anielskim włosiem

Śpiew kolęd z tatą kiedy mama ustawiała
talerze z dwunastoma potrawami na stole
przykrytym pachnącym sianem

Wyczekiwanie czy Mikołaj zdąży na czas?

Śnię o braciach co wybiegali na podwórko
wypatrując pierwszej gwiazdki

Okrzyki że jest i pośród innych świeci inaczej

A potem krótka sprzeczka kto pierwszy
ją z nas zobaczył?

GRAŻYNA CYLWIK

Wigilia

pachnie choinka
dom wypełnia atmosfera Świąt
śnieżynka zagląda do okna
przy stole rodzina
płyną życzenia serc
cicha święta noc wokół
ręce złączone życzliwością
łamią opłatek pokoju

Święta

dom rodzinny
ostoja miłości
czeka na ptaki
z różnych stron
magia Świąt i Dziecię
zbliża rodzinę
dzielą się opłatkiem
ciepłym słowem
choinka mruga
Aniołowie głoszą
Świętą Noc

ANNA CZARTOSZEWSKA

Jezu, pościel we mnie...

Coś ułożyć się, Jezu, nie możesz,
w mym sercu sianko przegniłe,
grzech kłuje twą główkę jak oset,
próchno duszy przenika wiatr.

Anioł ręce rozkłada, się tuli,
ziąb przeszywa, kolędy nie słychać,
luli luli nadzieja się kuli,
uśniesz we mnie... gdy pościelisz sam.

Już wymiotłam, już pachnie świeżością,
Bóg się rodzi, w mej duszy brzmi dzwon.
Karp na stole i z serca słodkości,
biały chleb krąży z rąk do rąk.

Zimne ognie

Czas świąteczny uwiera
niekupionym prezentem,
jeszcze mak się przedziera
czarnych ziaren żałobą,
ledwo z grobów mrok wypełzł,
świat już śpiewa kolędę,
,,z krzyża zdjęci” ludkowie
za zbytkami gdzieś gonią.

W długich kolejkach po wszystko,
nic kupują za krocie,
jak łańcuchy z choinki 
napuszeni się kłócą.
Jezus w szopie zrodzony
płacze w mrozie i chłodzie,
zimne ognie z promocji 
trzeszczą jak ludzkie dusze.



MAREK DOBROWOLSKI

Takie czasy

gdy nastał
czas
zamaskowanych twarzy
i niewidzialnych uczuć
czas podstępnej choroby
i zarespirowanej śmierci
wtedy to czas
Boskich Narodzin
przypomina
że po strachu
niepewności
śmierci i bólu
przychodzi

czas nadziei

niesiony
nutą kolęd
i światłem
pierwszej gwiazdy

JÓZEFA DROZDOWSKA

Nim Gwiazda Betlejemska...

Nim Gwiazda Betlejemska rozjarzy nad nami niebo
przyjmij Maryjo głos sygnaturek 
wzywający z kościelnych wież 
i echa głosów niegdysiejszych ligawek
przy studziennych krypach
światła z dziecięcych lampionów
znaczące złote kręgi na dopiero spadłym śniegu
Przyjmij rozmodlone serca ich babci i matek
uwznioślone godzinkowym śpiewem
jutrzniowe pokłony mijanych sadów i lasów
tropy zajęcze i cirykanie kuropatw
o świcie poszukujących żeru
Przyjmij Królowo Niebios
nasze zapewnienia o miłości
chociaż tak często nietrwałe

na ten czas płynące 
z głębi gorącego wnętrza
I cichą prośbę byśmy wreszcie mogli
bez masek na twarzach 
i lęku przed człowiekiem
klękającym obok nas przy żłóbku
kolędować Synowi Twojemu
I jeszcze cichszą by wszystkie ulice
drogi i bezdroża były każdemu
kto nimi podąża
przyjazne
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JOLANTA MARIA DZIENIS

Cicha zaduma

W tym roku za gwiazdą nie podążę biegiem
Nie zatańczę razem z padającym śniegiem
Lecz chociaż wciąż tonę w głębokiej zadumie 
Życzenia ci złożę tak pięknie jak umiem

Gdy się Chrystus rodzi świat w ciszy przystaje
Nawet szopka licha wydaje się rajem
Słowa moje lekkie przypłyną z kolędą
A wszyscy wokoło radować się będą

Ta chwila magiczna niechaj trwa bez końca
Pełna zrozumienia zdrowia oraz słońca
Gdy kiedyś odejdę wszystko się wciąż zmienia
Pamiętaj by spełniać najskrytsze marzenia

Kołysanka

Napisałam kołysankę białym wierszem
Dzieciątku, które urodziło się właśnie
Gwiazdy proszą, aby postarać się jeszcze
Bo przy takiej pieśni maleństwo nie zaśnie

Zbieram teraz wszystkie najpiękniejsze dźwięki
Stroję je barwami rozjarzonej tęczy
Dodaję trel ptasi i płochość sarenki
Owijając skrzętnie ażurem pajęczym

Gotową kolędę rzucę pod niebiosa
Wiatr zręcznie ją schwyci, zaniesie do ludzi
Ukołyszą pieśnią z podziałem na głosy
I dzieciątko płaczem Matki nie obudzi

KATARZYNA GRABOWSKA

Cztery świece

Nadzieja zabłysła
jako pierwsza
bieli się
jak szata proroka
uskrzydlonym ogniem
wzlatuje
i czeka

pokój niech będzie
z wami
jaśnieje drugi płomień
do Betlejem prowadzi
z wiary zrodzony
nie lęka się losu

dzieli się radością
trzecia
światłem migocze
za gwiazdą ku Tobie
pasterze przybyli

a aniołowie
Glorię rozgłaszają
by czwarta świeca
jarzyła się miłością
silniejszą od śmierci



KATARZYNA GRABOWSKA

Wieża Babel

Plączą się sznury choinkowe
niebo ma zaburzenie duże
halogenowa gwiazda przyświeca
wysoce uprzywilejowanym

żaden król nie ukłoni się
w pokorze
korona już spadła na ziemię

Gloria in excelsis Deo
a wojsko stawia zasieki

KRYSTYNA GUDEL

Wigilijne życzenia

A kiedy rozleje się jasność
i ziemia zjednoczy się z niebem,
do stołu razem siądziemy,
by dzielić się białym chlebem.

Popłyną ciepłe życzenia, 
te z bliska i te z daleka.
Tam, gdzie na nie czekają
i tam, gdzie nikt nie czeka.

Jasność zaświeci wszystkim, 
tym, co przy stole z sianem
i tym, co chcą się przedrzeć
przez pas graniczny nad ranem.

Ci, co strzegą granicy, 
łzę w kominiarce ukryją.
Tym, co miejsca nie mają,
pomóż, Matko Maryjo.

Niech Twoje maleńkie Dziecię
użyczy swej boskiej mocy
i w ten wigilijny wieczór
wszystkich pokojem otoczy.

JANINA JAKONIUK

Chrystus się narodził

ten dzień jest wyjątkowy
jedyny w całym roku
gdy cichną wszelkie spory 
i spływa na nas spokój

jasna gwiazdka na niebie
swoim blaskiem ogłasza
że dziś się Chrystus rodzi
na Wigilię zaprasza

w każdym domu od rana 
wesoła krzątanina
do wieczerzy przy stole
siądzie cała rodzina

choinka pachnie lasem
w świecidełka ubrana
na stole pod obrusem 
posłano trochę siana

na środku symbol świąt tych
opłatek biały leży
i dla tych co odeszli a są w naszej pamięci 
tradycyjnie talerzyk

Jedyna taka noc

to jedyna taka noc w roku
noc pojednania
kiedy Bóg pod postacią chleba
przychodzi do ludzi

Podczas Wigilii
przełamiemy się opłatkiem 
złożymy życzenia
wybaczymy sobie winy 
i z czystymi sercami
zasiądziemy do wieczerzy

potem podarujemy sobie prezenty
zapakowane marzenia
i będziemy w radosnym nastroju
śpiewać kolędy
aż do Pasterki.

REGINA KANTARSKA-KOPER  
 

* * *

w adwencie
niebo zamienia się z nocnym miastem

w sklepowych witrynach 
tęskne światło kolorowych gwiazd

choinki jak księżniczki
w błyszczących koliach i diademach
na lśniących anielskich włosach
 
wszędzie złoto-brylantowy przepych

wkrótce narodzi się Dziecię 
w lichej szopie na szorstkim sianie
otulone matczyną chustką
a jedynym Jego bogactwem jest 
Miłość



 REGINA KANTARSKA-KOPER

Grudzień

chociaż zimny i ciemny –
to najpiękniejszy miesiąc  

Narodziny Bożego Dzieciątka
radość  

w wigilijny wieczór
blask choinkowych lampek
rozjaśnia zimowe mroki
a melodie kolęd
zastępują kolory i zapachy
wszystkich pór roku 

Słuchając kolęd

 Przygotujecie drogę Panu, 
prostujcie dla Niego ścieżki. Łk 3, 4

jak co roku już od października słucham kolęd
porządkują zamęt w moich myślach i emocjach
przygotowują w sercu pokój dla Bożego Dziecka

teraz panuje tam lęk i obawa o Nienarodzonego
tysiące rozwścieczonych herodów wyszło na ulicę
by się nie narodził 
i nawet w stajence nie ma dlań miejsca

dlatego moszczę Mu kolebkę w sercu
tylko tu będzie bezpieczny  

URSZULA KRAJEWSKA-SZELIGOWSKA

Dary

Chcę podarować Ci złoto,
To, które błyszczy najpiękniej,
W  jasnej twarzyczce Dzieciątka
Ujrzeć oblicze królewskie. 

Chcę dać Ci w darze kadzidło,
Dłonią je wręczyć Ci drążącą,
Popatrzeć na małą Miłość,
Klęknąć przed Twoją boskością.

A mirrę? Nie, niechaj mirry,
Symbolu cierpienia, nie da
Nikomu  nikt z nas już nigdy!
Dość  łez i bólu ma ziemia!

Ty już dostałeś to wszystko,
Gdy Trzej Królowie przybyli,
Znasz  złota blask, woń kadzidła,
I przykry smak gorzkiej mirry.

Patrząc na Ciebie, wiem: Gości
W nas  radość, zaraz łzy płyną…
Za ten  dar Boskiej mądrości
Dziękuję Tobie, Dziecino!

Gdy błyśnie Gwiazda

Gdy błyśnie Gwiazda  nad Betlejem
Na niebie w noc grudniową.
Czy będzie znakiem i dla Ciebie, 
Że  znów się rodzi Słowo?

Gdy  się rozlegnie w górze „Gloria”,
Czy słodki głos Anioła
Przez dźwięki reklam przedświątecznych
Jeszcze się przebić zdoła?

Gdy  pastuszkowie złożą pokłon
Czy będziesz z nimi? Może
Blichtr  barwnych świateł w wystaw oknach
Zatrzyma cię gdzieś w drodze?

Gdy ofiarują Trzej Królowie  
Złoto, kadzidło, mirrę,
Czy z nimi hołd Dzieciątku złożysz
Chociaż przez krótką chwilę?

Gdy  zabrzmi znów „Wśród nocnej ciszy”,
Czy jeszcze ciebie wzruszy?
Wszak  już ją od miesiąca słyszysz,
W sklepach wwierca się w uszy.

Gdy przyjdzie Boże Narodzenie
I wigilijny wieczór,
Jaki ten czas dla ciebie będzie?
Odpowiesz mi, człowieku?

BARBARA LACHOWICZ

Wigilia

Wigilia wigilia
Słowa te kapią z ust
Już cieknie nowina
O gwieździe

Kapią łzy 
Samotność iskrzy 
Światełkiem 
Oczu

Chłód odwiedza okna

Otulają się firankami
Oddzielają od świata 
Tęsknią za miłością 

Zbawieniem od ciszy
Ciemności 
Nieodgadnionej

Stół pod bialym obrusem
Talerzyk pusty dla wędrowca
Dziś samoistnie pękł

Nikt nie zapukał do drzwi



JOANNA PISARSKA

Wędrówka

to długa i ciemna droga
gdy tylko miłość prowadzi
jak gwiazda

i wydaje się że cel 
oddala się coraz bardziej

przez lata dobijania się
Boga 
do człowieka

Modlitwa przy żłobie

daj mi Panie ciepły oddech pracowitego wołu
którego pysk nachyla się nad Twoją twarzą

ucz mnie posłuszeństwa dzielnego osła 
który Cię poniesie na dalekie wygnanie

niech nieme zwierzę stanie się znakiem
że dobro nie opuściło ziemi 

w noc 
tajemnicy 

IRENA SŁOMIŃSKA

Tamte święta

To tamte czasy niszczyły cię od środka, mamo.
Dusza korodowała, metalowy szkielet,
na którym wznosiłaś gmach ducha.
Silna, a krucha, nie złamałaś się
w grudniowym świecie.
Czekałaś na święta, w których to w tobie
zrodzi się Dzieciątko.

Wigilia – zupa na resztkach od śledzia
zaczyna  świąteczny posiłek, tak skromny.
A w rogu pokoju drzewko aż pod sufit –
udekorowana zieleń.
Dobro, świetlista mgiełka, zasnuwa wnętrze
pokoju i nas.
Ujmuje je w swoją garść płodną.

Wyzwolenie z niszczącej codzienności – siła –
wbrew rozpadowi, wbrew korozji materiału,
z którego cię zbudowano.
Twoja wewnętrzna, nadpęknięta siła.
Tamte święta.

Droga do Betlejem

To historia tułaczki aż po kres –
narodziny świętości.
To historia naszej wewnętrznej ucieczki
i drogi, i schronienia, które, choć liche,
otula trwanie i wielkość.

Sierść osiołka, gorejące oczy zwierząt,
miękkie, ciepłe siano, pasterze,
co odkryli głowy.
Przymierze i ludu, i królów.
Przewodnia gwiazda. Przestwór i modlitwa
Kosmosu.

A w centrum promieniuje ludzka i boska
drobina – życie.
Wyciągnięta ku nam bezbronna
rączka Dzieciątka.
Ukląkł błogosławiony świat.

AGNIESZKA RUCZAJ

Boże Narodzenie 

przyjdź
kolejny raz 
choć nie jestem gotowa

przyjdź 
gdy jeszcze nie wierzę 
i gdy już wątpię 

przyjdź 
gdy pokłócę się z życiem 
i gdy krzyczę 
że nie istniejesz

wtedy pragnę najbardziej 

wejdź bez pytania 



EWA DANUTA STUPKIEWICZ

Zimowe złote słońce 

rybią łuską drżenia wody 
rysowało rzeki bieg 

zatopiło swe promienie w stawie 
obok 
i przerębel wykroiło 
z tafli lodu 

łuną cienia rysowało srebrne drzewa 
kiedy wiatr porwał światło 
w śnieżny taniec 

i uśpiło 
ślady stóp 
tropy zwierząt 

późną nocą 
ułożyło się do snu 

i zaspało 
znów zaspało

Kolęda, hej kolęda!

REGINA ŚWITOŃ

W tę świętą noc

otuleni chorałem gwiaździstego nieba
pukali do ludzkich serc

Józef z Maryją

przystawali na oziębłych drogach
odliczając czas

przygarnęła Ich betlejemska
stajenka uboga

nie w potędze  majestatu ale w mroku 
osamotnienia pieluszkach siana
Miłość rozjaśniła świat

Bóg  narodził się dla nas

w milczeniu tej świętej jedynej nocy
wyzwoleni od codziennych trosk
przystajemy zgłębić tajemnicę pokory
wcielone słowo zbawienia usłyszeć

Boże Narodzenie ma cudowną moc
…bo to co najważniejsze rodzi się w ciszy…
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GDY SIĘ 
CHRYSTUS RODZI 

ŚWIAT W CISZY
PRZYSTAJE
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